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Geachte leden van de Wmo-raad,

Op 26 maart 2018 hebben wij uw ongevraagd advies ontvangen op het onderwerp 
doelgroepenvervoer. U heeft uw advies gebaseerd op signalen die u heeft ontvangen over de 
uitvoering van het vervoer en de toelichting die u heeft gehad van de netwerkregisseur en een 
gemeentelijk medewerker/beleidsadviseur in uw vergadering op 6 februari 2018. In deze brief gaan wij 
in op de onderwerpen uit uw brief en geven wij een reactie op de door u ingediende adviezen.

Stiptheid
In uw brief geeft u aan de stiptheid over de maanden september tot en met december 2017 
dramatisch slecht te vinden en uit u uw zorgen over de uitvoering in brede zin. U geeft bovendien aan 
dat de gehanteerde norm van 9207o voor de stiptheid van het Wmo-vervoer naar 9807o zou moeten.

Wij delen uw zorg over de stiptheid in de periode van september tot en met december 2017. Door de 
instroom van het leerlingenvervoer en vooral het tekort aan voldoende chauffeurs hiervoor, was de 
kwaliteit van de uitvoering van zowel het Wmo- als het leerlingenvervoer onvoldoende. In de notitie 
die de gemeenten eind december 2017 aan raden en commissies hebben verstuurd is informatie 
gegeven over de oorzaak en aanpak van de problemen in die periode. Wij voegen deze notitie hier bij.

De maatregelen die zijn genomen hebben hun vruchten af geworpen. Sinds januari 2018 laten de 
cijfers een verbetering zien van de stiptheidscijfers en worden de waarden (stiptheid, aantal klachten) 
voor het WMO vervoer, zoals in de eerste helft van 2017, weer gehaald. De kwaliteit van de 
dienstverlening uit die periode (januari tot augustus 2017) werd door de klanten als tevredenstellend 
ervaren. Dit bleek uit de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek, welke in september 2017 is 
uitgevoerd.

Het huidige systeem geeft, veel meer dan voorheen, inzicht in de prestaties en cijfermatige kwaliteit 
van het vervoer. Tegelijkertijd is het voor alle betrokken partijen (gemeenten, vervoercentrale, 
vervoerders, klanten, Wmo-raden, etc.) nieuw om op deze manier over de kwaliteit van uitvoering te 
praten. De cijfers roepen daarbij vaak beelden op, waarbij de nuances of vergelijking met andere 
situaties lastig is aan te brengen. Dit is een situatie die ook landelijk speelt. Daarom werkt het CROW,
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het landelijk kennisinstituut voor vervoer, aan een meer gestandaardiseerde werkwijze voor het meten 
van de kwaliteit van de uitvoering en stiptheidscijfers. Daarmee moet het in de toekomst mogelijk zijn 
om een betere vergelijking te kunnen maken tussen de contracten van verschillende periodes of 
partijen.
De norm van 920Zo die de gemeenten binnen RegioRijder hanteren voor de stiptheid wordt voor dit 
soort vervoer op meerdere plaatsen gehanteerd. Wij vinden dit percentage, mede gelet op 
verkeersdrukte en factoren zoals het weer, reëel en aanvaardbaar. Het gaat er in de gevallen waarin 
niet stipt wordt gereden, voor ons om, in welke mate dat het geval is. Pas bij grotere overschrijdingen 
ontstaat voor ons zorg en niet al bij enkele minuten. Wij en de contractpartijen spannen ons in om zo 
stipt mogelijk te rijden. In veel contracten in andere regio's is overigens helemaal geen percentage 
toegepast of afgesproken. Vaak gebruikt men de klanttevredenheid en het aantal klachten om inzicht 
in de ervaren kwaliteit van de uitvoering te geven. Komend jaar werken de gemeenten binnen 
RegioRijder verder aan de ontwikkeling van het systeem. Een van de onderdelen daarbij is het verder 
uitwerken van de manier van het meten van en rapporteren over de kwaliteit.

Plan van Aanpak
Voor het oplossen van de problemen in de periode september tot december 2017 hebben wij intensief 
en zeer regelmatig overleg gevoerd met de vervoercentrale en de vervoerders, die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering. De vervoercentrale heeft hiervoor een aantal 
verbetermaatregelen gedefinieerd. Uitvoering van deze maatregelen heeft geleid tot een stapsgewijze 
verbetering van de stiptheid in die maanden en het oplossen van het grootste probleem (het tekort 
aan chauffeurs). De gemeenten voeren gezamenlijk het contractmanagement en het 
opdrachtgeverschap richting de uitvoerende partijen uit. Over de resultaten daarvan rapporteren de 
gemeenten met voortgangsrapportages. Deze informatie wordt ook besproken in de regionale Wmo- 
klankbordgroep.

Omvang van het vervoer
In de voortgangsrapportages staat ook informatie over het aantal ritten. Het aantal ritten begin 2018 
laat een stijgende lijn zien ten opzichte van 2017: het ligt in februari 2018 ongeveer lOVo hoger dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Op dit moment analyseert de vervoercentrale waar de stijging van het 
aantal ritten door ontstaat: zijn er meer actieve klanten, worden er meer ritten gemaakt per klant, etc. 
Het anticiperen op de vervoersvraag en het bijsturen van de benodigde capaciteit is een 
verantwoordelijkheid van de vervoercentrale. In het contract zijn hiervoor meerdere opties 
beschreven, die ook worden toegepast. In het contractmanagement richting de vervoercentrale en ook 
de uitvoerende taxibedrijven (die de capaciteit moeten leveren) zien de gemeenten hier nauw op toe.
In algemene zin blijft het tekort aan chauffeurs door de aantrekkende economie een punt van 
aandacht. Vervoerders zetten alle middelen in om mensen te werven en ook met de gemeenten is 
hierover intensief overleg. De problematiek van het tekort aan arbeidskrachten in deze sector is echter 
een generiek landelijk probleem in de gehele vervoerssector.
Het door u geadviseerde systeem om specifieke groepen op een andere wijze te vervoeren is reeds 
vorig jaar in gang gezet. Zo wordt inmiddels een groot deel van de frequente bezoekers van vaste 
activiteiten in vaste routes vervoerd met vaste chauffeurs. Ook voor het vervoer van GGZ-cliënten zijn 
specifieke afspraken gemaakt. Met instellingen is een regulier overleg opgezet om het vervoer van 
specifieke doelgroepen te bespreken.

Leerlingenvervoer
In de gemeenten Haarlemmermeer, Velsen, Beverwijk en Heemskerk is in september 2017 het 
leerlingenvervoer ondergebracht in het systeem van de RegioRijder. De invoering is niet goed 
verlopen. Dit is uitgebreid geëvalueerd om herhaling bij het nieuwe schooljaar te voorkomen. Het niet 
tijdig op orde hebben van de gegevens van de leerlingen vanuit de verschillende betrokken partijen en 
de overgang van de oude naar een nieuwe vervoerder waren daarbij belangrijke factoren. Voor 
komend schooljaar geldt in ieder geval dat de vervoercentrale nu kennis en inzicht heeft over de 
huidige uitvoering. De vervoercentrale gaat eerder een globale planning opstellen om een betere 
inschatting te kunnen maken van het aantal chauffeurs dat nodig is. De gemeenten maken duidelijke
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afspraken over het tijdig aanleveren en hoe om te gaan met tussentijdse wijzigingen. De 
leerervaringen van de start van afgelopen jaar worden daarmee gebruikt in de voorbereiding met 
gemeenten, vervoercentrale en vervoerders om vergelijkbare problemen te voorkomen.
De gemeente Bloemendaal heeft de overeenkomst met de huidige vervoerder van het 
leerlingenvervoer verlengd tot september 2019. Besluitvorming over het instromen van het 
leerlingenvervoer in het systeem van RegioRijder zal uiterlijk 1 augustus 2018 genomen worden.

Klachten
Het aantal klachten dat RegioRijder ontvangt laat een duidelijk verband zien met de kwaliteit van de 
uitvoering. Het aantal klachten in de periode september-december 2017 lag dan ook veel hoger dan in 
de periodes dat het vervoer wel volgens de gewenste kwaliteit werd uitgevoerd. Het aantal en de 
afhandelingstijd van de klachten staat in de voortgangsrapportages beschreven. Wij betreuren het dat 
een te groot aantal mensen negatieve ervaringen heeft gehad met de RegioRijder. Deze mensen 
hebben van ons een brief of mail ontvangen waarin wij onze verontschuldigingen uiten en beterschap 
beloven. Zoals wij hebben aangegeven zijn wij duidelijk op weg naar een betere dienstverlening.
Uit het klanttevredenheidsonderzoek hebben de gemeenten geconcludeerd dat het klachtenproces 
beter kan. In het klanttevredenheidsonderzoek geeft ongeveer 130Zo van de mensen aan wel eens te 
hebben overwogen om een klacht in te dienen maar dit niet te hebben gedaan. De redenen die men 
hierbij geeft zijn divers. Soms was de klacht al opgelost met de vervoercentrale maar ook werd 
aangegeven dat het men het te ingewikkeld vond om een klacht in te dienen. Enkele reizigers geven 
aan dat ze geen klacht in durfden te dienen of het gevoel hebben dat er toch niets mee wordt gedaan.

Uit het onderzoek en uit feedback van onder andere de Wmo-klankbordgroep zijn nog een aantal 
andere verbeterpunten geformuleerd, zoals onder andere het door u genoemde ongewenste zelfde 
telefoonnummer voor zowel boekingen als klachten. Ook de communicatie naar de klant is een 
aandachtspunt. Het verbeteren van het klachtenproces is dus een belangrijke opgave voor komend 
jaar, waarin wij bovenstaande aspecten meenemen.

Communicatie
U geeft een aantal opmerkingen en verbetersuggesties voor de communicatie vanuit de 
vervoercentrale. Ook over dit aspect zijn vragen opgenomen in het klanttevredenheidsonderzoek en de 
klanten hebben in dat onderzoek over het algemeen een positief oordeel gegeven over het contact met 
de vervoercentrale.
Als verbeterpunt geeft u aan dat de vervoercentrale reizigers moet bellen bij vertragingen zodat 
mensen niet zelf herhaaldelijk de vervoercentrale moeten bellen. In het contract met de 
vervoercentrale is afgesproken dat bij vertragingen van meer dan 15 minuten de klanten moeten 
worden gebeld. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd gebeurt, omdat er bij grote vertragingen juist ook 
veel inzet nodig is om de vertragingen weg te werken en mensen te informeren. Dit spanningsveld is 
door de gemeenten en de vervoercentrale onderkend en is als verbeterpunt benoemd. In het 
klanttevredenheidsonderzoek geeft een beperkt aantal mensen aan dat zij niet tevreden zijn over de 
terugbelservice. Dit is dus een aandachtspunt om verder te onderzoeken en monitoren. Daarnaast 
geven wij uw suggestie door aan de vervoercentrale om bij het boekingsproces beter door te vragen 
over de aard van de rit.

Boetes/premies
Naar aanleiding van de problemen in de periode september tot en met december 2017 geeft u aan dat 
er volgens u voldoende aanleiding is om boetes toe te passen.
In de notitie aan de raden is aangegeven dat er meerdere oorzaken zijn geweest voor het ontstaan van 
de problemen en dat er in nauwe samenwerking tussen gemeenten, vervoercentrale en vervoerders 
verbetermaatregelen zijn gedefinieerd en toegepast. Deze maatregelen hebben inmiddels tot de 
gewenste positieve veranderingen geleid. Het opleggen van boetes en overgaan tot ontbinding zijn 
volgens ons uiterste middelen. Vanuit het contractmanagement zijn in de afgelopen periode de 
instrumenten uit het contract toegepast om deze verbeteringen te realiseren. Wij hebben geen 
voorkeur voor het opleggen van boetes omdat wij daarmee de efficiëntie van de vervoerders, de



werving van voldoende chauffeurs en eventuele verdere dóórontwikkeling van het vervoersysteem 
onder druk gaan zetten. Ook past dit niet meer bij hoe wij met contractpartijen in het sociaal domein 
willen samenwerken.

Aanbestedingsvereisten
In uw brief gaat u in op het feit dat Connexxion op dit moment een deel van het vervoer uitvoert.
In september 2017 is intensief met de vervoerders gesproken over het leveren van de noodzakelijke 
capaciteit voor het leerlingenvervoer. De vervoerders hebben aangegeven dat zij door het tekort aan 
(beschikbare) chauffeurs niet de noodzakelijke capaciteit konden leveren. Daarop heeft de 
netwerkregisseur in overleg met de gemeenten aan de vervoercentrale gevraagd om, conform de 
mogelijkheden uit het contract, andere vervoerders te benaderen om extra capaciteit te leveren voor 
het RegioRijder systeem. Daarbij bleek dat deze vervoerders slechts een beperkt deel van de nog 
benodigde capaciteit konden leveren en de problemen in het leerlingenvervoer voortduurden. Op dat 
moment is, in overleg met de vervoerders en de gemeenten, aan Connexxion gevraagd of zij een 
beperkt deel van de ritten in het leerlingenvervoer konden uitvoeren. Dit was niet voorzien in het 
contract maar was noodzakelijk in het oplossen van de problemen. Omdat ook nu nog de 
capaciteitsproblemen blijven bestaan, is de verwachting dat de inzet van de externe onderaannemers 
en Connexxion pas in de zomer van 2018 kan worden stopgezet. Met de inzet van deze partijen wordt 
nu nog een beperkt deel van specifieke leerlingenvervoerritten uitgevoerd.

Tot slot
Wij bedanken u voor uw uitgebreide advies en nemen uw punten graag ter harte om het 
vervoersysteem te blijven ontwikkelen. Wij zijn erg blij dat u met een goede positief kritische 
vertegenwoordiging deelneemt aan de regionale Wmo-klankbordgroep, waarin wij de voortgang en de 
prestaties van het vervoerssysteem regelmatig bespreken. Wij gaan er van uit dat wij met deze 
uitgebreide brief een passende beantwoording hebben gegeven op uw vragen en adviezen.
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